ORDENANÇA FISCAL NUMERO 17
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA EN DETERMINADES ZONES DE LES VIES
PÚBLIQUES MUNICIPALS

I. DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1.
D’acord amb allò establert als articles 57, 20.1 i 20.3 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de
tracció mecànica en les zones de la via pública municipal determinades a l’efecte,
que s’exigirà per la present Ordenança fiscal.
II. FET IMPOSABLE
Article 2.
El fet imposable d’aquesta taxa el constitueix l’aprofitament del domini públic local
que es produeix per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies
públiques d’aquest municipi, dins de les zones determinades a l’efecte.
III. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT I SUBJECTES PASSIUS
Article 3.
L'obligació de pagament neix pel fet d’estacionar els vehicles de tracció mecànica en
les vies públiques d’aquest municipi, dins les zones i dins l’horari que s’assenyalin.
No existirà obligació de pagament de la taxa en aquells casos degudament
establerts en la normativa vigent.
Article 4.
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques i jurídiques, així com les
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, que gaudeixin,
utilitzin o s’aprofitin especialment de l’estacionament de vehicles de tracció mecànica
en les zones de la via pública determinades a l’efecte.
Tindran la condició de substituts de l'obligat:
a) Els conductors dels vehicles.
b) Els arrendataris, quan es tracti de vehicles de lloguer.
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IV. QUOTES
Article 5.
La base per al cobrament de la taxa que s'estableix serà el vehicle individualment
considerat.
Les tarifes que s’han d’aplicar en la present taxa seran:



Per cada vehicle: 1,35 euros / hora.
Es podran obtenir fraccionaments de temps d'estacionament a partir de 0,20
euros.

Una vegada s'hagi completat el temps màxim d'estacionament, el vehicle haurà
d’abandonar la zona forçosament, sota pena de sanció administrativa.
La sanció que s'apliqui, podrà anul·lar-se mitjançant el pagament d’un tiquet
d’anul·lació de 5 euros, sempre que compleixi els requisits que es preveuen en
l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants en vigor.

V. NORMES DE GESTIÓ
Article 6.
El pagament de les tarifes d’aquesta taxa s'efectuarà al proveir-se, l'usuari del servei,
del corresponent bitllet d'estacionament en els aparells distribuïdors instal·lats a
l'efecte. Aquest bitllet haurà d'exhibir-se en un lloc ben visible del parabrises
davanter del vehicle.
VI. Tarifa per a l’estacionament per residents amb distintiu de vehicles de quatre rodes
a l’aparcament situat entre l’Avinguda Generalitat, el carrer Andreu Vidal i el carrer
Sant Joan per a ús exclusiu de residents (Barri Safaretjos), de conformitat amb els
paràmetres establerts per l’Ordenança reguladora de l’esmenat estacionament.
Article 7.
La tarifa que s’aplicarà serà anual i tindrà un import de 21 €.
La quota serà anyal i irreductible. Malgrat això, en el cas de les altes, el pagament
de la taxa serà proporcional als trimestres compresos a partir de la data de la
resolució d’atorgament del Servei gestor, inclòs el trimestre al que correspon la data
de resolució, aplicant-se la següent fórmula:
(21 € / 4 trimestres) * Trimestres on el subjecte passiu tindrà dret a estacionar
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L’ajuntament podrà elaborar el corresponent Padró fiscal. A partir del següent
exercici i dintre del primer trimestre natural, es posarà a cobrament la taxa de
l’exercici en curs i es lliurarà el distintiu corresponent.
Les anteriors tarifes entraran en vigor tan bon punt es pugui utilitzar el servei.
Article 8.1.- En les zones regulades en aquesta Ordenança, subjectes a les taxes establertes
a l’article 6, els vehicles identificats amb el distintiu de “zero emissions” estaran
exempts del pagament de la corresponent tarifa horària, però caldrà que, en tot cas,
obtinguin el corresponent comprovant horari a tarifa zero del parquímetre.
La bonificació, en aquells vehicles que duguin el distintiu “eco”, serà del 50% sobre
la tarifa horària en les mateixes zones de l’estacionament regulat.
La tarifa zero i la bonificació del 50% seran d’aplicació durant la primera hora i mitja
d’estacionament del vehicle.
Els titulars dels vehicles hauran de presentar la documentació oficial que acrediti el
tipus de combustible utilitzat per tal que l’ajuntament lliure, per cada vehicle, una
targeta electrònica que permeti obtenir el corresponent comprovant horari amb
l’exempció o bonificació abans esmentades.
2.- Els vehicles que duguin el distintiu “zero emissions” o “eco” i que ocupin una
plaça en un punt de recàrrega estaran exempts d’abonar tarifa del servei de
recàrrega.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en els
quals es facin remissions a preceptes d’aquesta Ordenança, s’entendrà que són
automàticament modificats i substituïts, en el moment en què es produeixi la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris dels quals portin causa.

DISPOSICIONS FINALS
Primera
En tot allò que no estigui regulat per aquesta Ordenança serà d’aplicació el del Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei general tributària i les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
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Segona
Aquesta Ordenança estarà en vigor durant l’exercici 2017 i següents, a no ser que
s’acordi la seva modificació o derogació.

